SUBSÍDIO PREDEFINIDO
EQUIPE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS

DESCRIÇÃO GERAL
Equipes de profissionais da área médica, selecionadas e lideradas por rotarianos, auxiliam em cirurgias e dão
treinamento a funcionários do setor da saúde em programas da Mercy Ships na África Ocidental. As
atividades financiadas pelo subsídio são realizadas fora do navio, em hospitais e clínicas médicas.
Obs.: o idioma usado no trabalho da Mercy Ships é o inglês, assim, apenas pedidos neste idioma serão
considerados.

PARCEIRO ESTRATÉGICO
A Mercy Ships usa o navio-hospital Africa Mercy para fornecer atendimento médico
gratuito e ajudar na capacitação de profissionais locais da área e no crescimento
sustentável de comunidades em países em desenvolvimento. Fundada em 1978, a
organização já prestou serviços em mais de 70 países, beneficiando cerca de 2
milhões de pessoas.

LOCAIS
Guiné e Congo
ELIGIBILIDADE
Para solicitar o subsídio, clubes e distritos qualificados têm que formar equipes de formação profissional que
se enquadrem em uma das descrições abaixo.
PERÍODOS PARA A VIAGEM
Julho de 2013 – Junho de 2014: Guiné (depois que o navio deixar o porto)
Julho de 2013 – Junho de 2014: Congo
A Mercy Ships e o Rotary trabalharão com os candidatos para acomodar as datas preferenciais de viagem.

DESCRIÇÕES DAS EQUIPES

Controle de doenças e infecções
Metas

A equipe trabalhará com a Mercy Ships na elaboração e implementação de um programa de treinamento em
controle de doenças infecciosas para profissionais da área da saúde empregados em grandes
estabelecimentos médicos na África Ocidental. Os tópicos podem incluir princípios gerais de controle de
infecções; controle de infecções no centro cirúrgico/sala de operações; processo de esterilização, uso de
luvas, jalecos e batas cirúrgicas; uso correto de água sanitária; patógenos transmitidos pelo sangue e uso
adequado de materiais biomédicos perigosos. Treinamento adicional inclui: controle de vetores de
transmissão; transmissão de doenças infecciosas; gerenciamento de risco; observação; investigação e ação
em caso de surtos; mobilização social e doenças específicas. Os treinamentos visam fornecer aos
participantes os conhecimentos técnicos e habilidades práticas necessários ao desenvolvimento e
implementação de processos de esterilização e controle de doenças e infecções em estabelecimentos
médicos. Cada treinamento deve oferecer uma abordagem prática e ser baseado na experiência de campo
dos instrutores. Para este fim utiliza-se uma combinação de estudos de caso, dramatização, vídeos,
apresentações e exercícios práticos.

Membros

Cada equipe é composta por quatro pessoas. O líder deve ser rotariano devidamente qualificado

Qualificações

Os membros da equipe devem possuir a devida licença em seu campo profissional (medicina, enfermagem,
saúde pública, educação na área de saúde, etc.); no mínimo dois anos de experiência em tópicos
relacionados a controle de doenças e infecções em estabelecimentos médicos, de preferência em área
carente de país em desenvolvimento onde haja escassez de recursos. Fluência em francês é um quesito a
mais em favor do candidato, mas isso não é obrigatório, já que há intérpretes no local de trabalho .

Duração

Cada projeto em equipe durará duas semanas.

Cirurgia de catarata
Metas

Os cirurgiões realizarão operações oftalmológicas corretivas e treinarão profissionais locais da área de saúde
em técnicas de cirurgia de catarata manual com pequena incisão (MSICS), e em outros tópicos conforme
solicitado pela diretoria da clínica oftalmológica. A equipe também conduzirá treinamento sobre
enfermagem perioperatória relacionada a MSICS, inclusive cuidados pré e pós-operatórios.

Membros

Cada equipe tem entre quatro e cinco integrantes, incluindo um ou dois cirurgiões e um ou dois enfermeiros
com experiência em cirurgias. O líder deve ser rotariano devidamente qualificado.

Qualificações

Os membros da equipe devem ter as seguintes certificações profissionais:

Cirurgiões: licença obtida no país de origem para exercer a profissão, com pelo menos dois anos de
experiência em cirurgia de catarata manual com pequena incisão (MSICS), experiência em ensino desta
técnica e habilidade para trabalhar em ambientes com recursos limitados.

Enfermeiros: licença obtida no país de origem para exercer a profissão, com pelo menos dois anos de
experiência em enfermagem perioperatória relacionada a MSICS, incluindo cuidados pré e pósoperatórios. Experiência em ensino e habilidade para trabalhar em ambientes com recursos limitados.
De preferência, os membros da equipe devem ter experiência profissional em área carente e com recursos
escassos em país em desenvolvimento. Fluência em francês é um quesito a mais a favor do candidato, mas
isso não é obrigatório, já que há intérpretes no local de trabalho.

Duração

Cada projeto em equipe durará duas semanas.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES
 A Mercy Ships e o Rotary trabalharão com os candidatos para acomodar as datas em que desejam viajar,
as quais poderão ser ajustadas com a Mercy Ships mediante disponibilidade.
 O líder da equipe deve ser rotariano devidamente qualificado (por exemplo: médico, enfermeiro ou
instrutor de controle de doenças).
 Os outros profissionais da área médica podem ser rotarianos e não rotarianos.
 Todos os membros da equipe devem ser fluentes em inglês e ter a devida licença para exercer suas
profissões em seus países.
 A verificação de elegibilidade deve ser enviada à Fundação Rotária 120 dias antes da data proposta para
a viagem. Os pedidos devem ser enviados dentro de 90 dias da data proposta para a viagem.
 Os membros da equipe devem ter as habilidades necessárias para trabalhar em ambientes com recursos
limitados nos casos de atuação fora do navio.
 A Mercy Ships é integralmente responsável pela análise das qualificações profissionais da equipe.
OUTORGA E VALOR DO SUBSÍDIO
Cerca de três subsídios de US$20.000 a US$50.000 serão outorgados por ano rotário.
DETALHES DO PROCESSO
VERIFICAÇÃO DE ELEGIBILIDADE
1.) O líder da equipe (rotariano) analisa os termos e condições.
2.) O líder seleciona uma das descrições para a equipe e envia a verificação de elegibilidade preenchida
para a Fundação Rotária pelo menos 120 dias antes da data proposta para a viagem. A verificação de
elegibilidade inclui documentos de apoio sobre o líder da equipe, como formulários de
recomendação, formulários sobre saúde, código de conduta e currículo.
3.) Os funcionários da Fundação analisam a verificação de elegibilidade. A Mercy Ships é responsável
pela análise das qualificações profissionais do líder da equipe.
PEDIDO
4.) Depois da verificação de elegibilidade ser aceita pela Fundação, o formulário de pedido completo é
disponibilizado ao líder da equipe.
5.) O líder da equipe recruta membros qualificados para integrar a equipe.
6.) O líder da equipe envia um pedido on-line para a Fundação, pelo menos 90 dias antes da data da
viagem. O pedido exige documentos de apoio sobre os membros da equipe, como formulários de
recomendação, formulários sobre saúde, código de conduta e currículos.
7.) A Fundação pode apresentar o líder da equipe a um possível clube anfitrião durante este período
para organizarem atividades de companheirismo.
ANÁLISE E APROVAÇÃO
8.) Os funcionários da Fundação analisam o pedido. A Mercy Ships analisa as qualificações profissionais
dos membros da equipe.
9.) Depois de aprovado o pedido, os funcionários da Fundação notificam o líder da equipe e o
pagamento é liberado dentro de algumas semanas.
10.) O líder da equipe envia um relatório dentro de dois meses do encerramento da atividade.

